oshoff se grondige kennis van die brontaal, en sy fyn
aanvoeling vir sowel die Griekse as Afrikaanse segswyses,
is goed aangewend in die vertaling van Plato se apologie.
Hierdie vertaling is lewendig en laat die antieke Griekse
filosowe sommer lekker Afrikaans praat. Lesers sal só mee
gevoer word dat hulle wil saampraat, wat beteken dat hulle
begin om ook saam met Plato te dink, om self standpunt
in te neem en om standpunte te herdink, aan te pas en te
verdedig. – Dr. Gafie van Wyk
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Voorwoord

In die meeste gevorderde kulture oor die wêreld word geen
moeite of koste ontsien om klassieke literatuur te vertaal
nie. Die oortuiging leef daar dat jou eie kultuur bevorder
word deur soveel moontlik uit die klassieke wêrelderfenis te
put. Hoe ruimer die eie kulturele horison en hoe dieper die
wortels in die vrugbare grond van die kulturele erfenis, hoe
beter is die kanse dat die bepaalde kultuur self ook gehalte
kultuurprodukte sal oplewer. In Suid-Afrika word klassieke
werke maar lukraak en redelik min vertaal en toeganklik
gemaak vir die algemene leserspubliek. Piet Boshoff se
vertaling van Plato se teks is ’n welkome toevoeging tot die
kulturele skatkis van Afrikaans.
Die Verdediging van Sokrates is een van die vroegste
bron
dokumente van Westerse filosofie. Dit is nie alleen
’n verdediging van ondersoekende en kritiese denke in ’n
wêreld waar maghebbers met onredelikheid en onbillikheid
die toon aangee om die burgers, dié sonder veel geld of
mag, onderdanig en op hulle plek te hou nie, of ’n apologie
vir die redeneerkuns in ’n wêreld waarin die massamedia
openbare menings bepaal nie. Dit is ook ’n vertelling van
i

die ontwaking van ’n kultuur waaraan ons so baie te danke
het, insluitend wetenskap, demokrasie, letterkunde, teater
kuns en dies meer. In die Verdediging sien ons hoe lewe en
denke inmekaargeweef is, sodat lewenskwessies om nadenke
vra, en ons moet nadink om die moontlike lewensvreugdes
te ontgin. Hierdie werk waarsku ons dat dit gevaarlik is om
jou verstand te gebruik, want jy kan moontlik met jou lewe
daarvoor betaal, maar ook dat onredelike magsvergrype die
lewe uit ’n kultuur wurg.
Boshoff se vertaling is lewendig – dit laat die antieke
Griekse filosowe sommer lekker Afrikaans praat. Dit voel
of ’n mens met die lees van die werk deelneem aan ’n
passievolle geselskap oor brandende kwessies van die dag in
’n restaurant of langs ’n braaivleisvuur. Mettertyd wil jy net
saamgesels en ook jou mening gee, en dan dink jy by jouself:
“Net so – vertel hulle wat is wat! Nou vat jy dit darem net
te ver! Hoe onnosel kan selfversekerheid ’n mens nie maak
nie?” Die Afrikaanse lesers word só meegevoer dat hulle wil
saampraat en dit beteken hulle begin om ook saam met Plato
te dink, om self standpunt in te neem en om standpunte te
herdink, aan te pas en te verdedig.
Met hierdie vertaling gee Boshoff ’n groot geskenk aan
die Afrikaanse leser.
Dr. Gafie van Wyk

ii

Inleiding

In 399 v.C. word die sewentigjarige Sokrates by die Raad
van Vyf Honderd, wat die inwoners van Atene verteen
woordig, aangekla “dat hy die jeug verwen, die gode
wat die stad erken, nie erken nie, maar ’n ander nuwe
spiritualiteit beoefen.” Sokrates spreek die vergadering
neutraal toe as “manne van Atene” omdat hy nog nie
seker kan wees dat hulle bevoeg is om reg in die saak te
laat geskied nie.
Ook by dié geleentheid praat Sokrates uit die vuis,
want hy het self niks geskryf nie. Hy het rigtinggewende
gesprekke met mense gevoer, maar het self nie uit
sy besondere ervarings algemene beginsels blywend
geformuleer nie. Gelukkig het Plato deeglik van hom
kennis geneem en was hy ook in staat om Sokrates op sy
stukke te waardeer en te laat sien.
Van Plato ontvang ons die Apologie van Sokrates,
die oudste volledig behoue werk van die Griekse filosofie.
Dit kan beskou word as ’n goeie, indien nie die beste
nie, inleiding tot die Westerse filosofie. Hoewel die titel
iii

“Apologie” ingeburger geraak het, vra Sokrates nêrens
om verskoning nie; hy verdedig homself inteendeel teen
vooroordele en beskuldigings. Daarom hierdie vertaling
as Verdediging van Sokrates.
Uit godsdienstige skroom identifiseer Sokrates nie sy
god as Apollo nie, maar verwys na hom as “die god”. Ons
respekteer dit.
Om die lees effens te vergemaklik het ek aangebode
indelings gebruik om die struktuur van die “Verdediging”
in die vertaling duidelik uit te lig.
Piet Boshoff

iv

Begronding en maatstaf vir die verdediging
17A Watter invloed my aanklaers op julle het, manne
van Atene, weet ek nie. Nietemin het hulle die aanklagte
so oortuigend opgedis dat ek myself byna nie daarin
herken het nie. En tog het hulle prakties nie ’n enkele
waar woord gepraat nie. Van die spul leuens wat hulle
vertel het, het veral een my mond laat oophang, toe
hulle julle gemaan het om bedag daarop te wees dat ek
julle moontlik om die bos kan lei, aangesien ek glo so
welsprekend sou wees.
B Dat hulle regtig nie skroom om dit te beweer nie
lyk vir my na die uiterste skaamteloosheid. Ek gaan dus
nou dadelik, waar ons hier bymekaar is, hulle bewering
weerlê, dis te sê as hulle nie miskien met “welsprekend”
iemand bedoel wat die waarheid praat nie. As hulle dit
bedoel, sou ek self geredelik toegee dat ek my woord goed
kan doen, maar dan as ’n ander klas redenaar as wat hulle
daaronder verstaan. Soos ek verduidelik, het hulle min of
niks wat klop te sê gehad nie; die volle waarheid sal julle
eers van my hoor, egter in hemelsnaam nie, manne van
Atene, in opgesmukte taal soos hulle s’n C met sinsnedes
en uitdrukkings versier nie. Nee, uit die vuis uit sal julle
dit van my hoor. Ek vertrou immers dat wat ek sê met die
1

waarheid strook; laat niemand van julle dit ooit anders
verwag nie.
Manne van Atene, dit sou darem nie van pas wees van
my om op my ouderdom in die verhoor voor julle soos
’n stout seun stories op te maak nie. Ja, ek vra mooi en
versoek dit van julle, dat as julle my dieselfde woorde in
my verdediging hoor gebruik as wat ek gewoonlik op die
mark- plein by die geldwisselaars en ook elders gebruik –
waar baie van julle my waarskynlik al gehoor het – julle
nie verbaas moet wees en my nie sal onderbreek met ’n
uitjouery nie.
D Want die saak staan so: vandag verskyn ek vir die
eerste keer in my sewentig jaar voor die regbank; ek is dus
gewoon onbekend met die spreekwyse hier. Soos julle,
in die geval waar ek regtig ’n vreemdeling sou wees, dit
vanselfspre
kend sou toestaan dat ek in die uitspraak en
taalgebruik waarin ek grootgeword het, mag praat, 18A
so, onder die huidige omstandighede, rig ek ’n billike
versoek dat julle my taalgebruik, wat miskien helaas
minder oortuigend of dalk meer oortuigend is, sal oorsien
en eerder daarop bedag sal wees en dit oorweeg of ek reg
praat of nie. Dit is seker die plig van ’n bekwame regter;
terwyl van die spreker weer verwag word om die waarheid
te praat.
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oshoff se grondige kennis van die brontaal, en sy fyn
aanvoeling vir sowel die Griekse as Afrikaanse segswyses,
is goed aangewend in die vertaling van Plato se apologie.
Hierdie vertaling is lewendig en laat die antieke Griekse
filosowe sommer lekker Afrikaans praat. Lesers sal só mee
gevoer word dat hulle wil saampraat, wat beteken dat hulle
begin om ook saam met Plato te dink, om self standpunt
in te neem en om standpunte te herdink, aan te pas en te
verdedig. – Dr. Gafie van Wyk
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